
 

 

DOENÇAS DA TIREÓIDE  
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Introdução  

A tireóide é uma glândula localiza na porção anterior do 

pescoço e responde pela produção de hormônios como 

Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4) que atuam na digestão, 

crescimento e metabolismo.  

 

Alterações na produção de tais hormônios levam à 

manifestações clínicas de hipotireodismo ou hipertireoidis-

mo.    



Tireóide 

Fisiologia-Hormonogênese  
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Tireóide 

Regulação Hormonal 



Distúrbios Funcionais  

Hipotireoidismo 

E 

  Hipertireoidismo   

  



Hipotireoidismo  

Origem primária:  - ↑ TSH 

               - ↓ T3 e T4   
 

• Ausência congênita de tireóide, remoção cirúrgica, 
destruição (autoimune, radiação ou infiltrativa).  

• Deficiência de iodo, defeitos enzimáticos e inibição por 
drogas (amiodarona, lítio e tionamidas).  

• 5% dos indivíduos, mais comum em mulheres com idade 
avançada 

• Causa - Países subdesenvolvidos  ausência de Iodo, 
pode levar a bócio endêmico e cretinismo 

       - Países desenvolvidos  tireoidite de 
Hashimoto. 



Hipotireoidismo 

Origem secundária: - ↓TSH 

                        - ↓ T3 e T4    

• Diminuição de TRH e TSH por tumores, irradiação e 

inflamação hipotalâmicas ou massas, radiação, cirurgia 

ou infecção hipofisárias.   

• Resistência ao hormônio tireoidiano   

• Menos de 1% dos casos    

• Metástases hipofisárias de neoplasias malignas primárias 

e nas mulheres infarto provocado por hemorragias no 

momento do parto (Sd. Sheehan).   

 

 



  

•Ganho de peso  

•Letargia  

•Fadiga  

•Rouquidão  

•Constipação  

•Fraqueza 

•Mialgias 

•Parestesias  

•Pele seca e perda de 
cabelos  

•Unhas quebradiças 

•Edema difuso 

Hipotireoidismo  

•   Mulheres podem 
desenvolver puberdade 
precoce, monorréia, 
amenorréia e galactorréia 
•Bradicardia  
•   Hipotensão diastólica  
•   Hipotermia moderada  
•   Bulhas cardíacas distantes  
•   Déficits cognitivos  
•   Reflexos tendinosos 
profundos lentificados   

Quadro Clínico  



Hipotireoidismo  
Diagnóstico  

• Confirma-se com níveis de TSH elevados (0,5 a 4,5 
mUI/L), níveis de T4 confirmam origem primária e 
caracteriza a gravidade  

• Avaliação de anticorpos antitireoidianos 
(antiperoxidase – antiTPO) para causa autoimune 

 

Diagnósticos diferenciais 

• Níveis elevados de TSH podem indicar recuperação 
de doença sistêmica grave, insuficiência renal e 
insuficiência adrenal 

• Artrites, doenças musculares inflamatórias    



Hipertireoidismo 

Etiologia 

•Doença de Graves 

•Adenoma Tóxico (Doença de Plummer)/Bócio Multinodular 

•Hipertireoidismo induzido por Iodo (amiodarona) 

•Adenoma hipofisário secretor de TSH / Gestacional (hCG) 

•Produção Ectópica de Hormônio (raro) 

•Tireoidites (viral /bacteriana /autoimune) 

•Hormônio Tireoidiano Exógeno (drogas / alimentos) 



Hipertireoidismo 

Quadro Clínico 

 



Hipertireoidismo 

Diagnóstico 

• É baseado na anamnese, exame físico e avaliação laboratorial  
  

Exame Físico 
• Aferição do peso, pressão arterial e frequência cardíaca 

• Inspeção da parte anterior do pescoço 

• Palpação da tireóide (determinação do tamanho, consistência 
e presença de nodularidade) 

• Exame neuromuscular 

• Exame ocular (na busca de exoftalmia ou outros sinais de 
oftalmopatia) 

• Exame dermatológico 

• Exame cardiovascular 

 

 

 



Hipertireoidismo 

Exames Laboratoriais  
 

• Dosagem de TSH (< 0,1 mIU/L) 

• T4 livre 

• T3 livre 

• Dosagem do anticorpo anti-receptor do TSH (TRAb) – 

diagnóstico etiológico 

• Captação de iodo radioativo (I131) – diagnóstico e cálculo 

da dose terapêutica 

 

Importante para estabelecer o diagnóstico diferencial! 

 



Doença de Graves 

Epidemiologia 
  

• Causa mais comum de hipertireoidismo 

• Maior incidência entre 30 e 60 anos 

• Afeta aproximadamente 2% das mulheres e 0,2% dos 
homens 



Doença de Graves 

Fisiopatologia 

  

• O receptor do TSH (TSHR) constitui o auto-antígeno 
primário da doença de Graves, pois sofre estimulação por 
anticorpos específicos; 

 

• Caracterizada pela presença de bócio difuso, 
tireotoxicose, oftalmopatia infiltrativa e dermopatia 
infiltrativa (mixedema pré-tibial).  

 

• O hipertireoidismo e o fenômeno infiltrativo podem 
ocorrer juntos ou isoladamente. 



Doença de Graves 

Tireoidectomia 

 

• Indicações 

• Crianças e gestantes com efeitos colaterais às 
medicações antitireoidianas 

 

• Não aderência ao tratamento, que desejam tratamento 
definitivo ou recusa do iodo radioativo 

 

• Bócios volumosos 

 

• Nódulo tireoidiano suspeito de malignidade 



Doença de Graves 

• Complicações 
 

• Hipoparatireoidismo 
 

• Paralisia de cordas vocais – lesão do nervo laríngeo 

recorrente 

 



Adenoma Tóxico 

Fisiopatologia: 

• Geralmente, inicia como um nódulo ou múltiplos, já 

existentes, que aumenta de tamanho, adquirindo 

autonomia e passa a produzir hormônio fora do controle 

normal do organismo. 

Epidemiologia: 

• Maior incidência aos 60 anos; 

• Mais comum em mulheres; 

• Ocorre em 20% dos pacientes portadores de nódulos 

antigos. 



Adenoma Tóxico 

Exames Laboratoriais 

 Diminuição de TSH e aumento da T3/T4 

 

Tratamento 

• Propiltiouracil 

• Metimazol 

• Iodo radioativo  

 



Tireoidite  

Tireoidite Sub-aguda 

• Causa mais comum de dor tireoidiana e mais prevalente 

em mulheres (média de 40 a 50 anos) 

• Caracterizada por tireoidite de células gigantes, tem 

etiologia viral (caxumba, adenovírus, influenzae, entre 

outros), apresenta-se com tireóide edemaciada e dor com 

irradiação para garganta, ouvidos e mandíbula.  

• Apresenta diagnóstico diferencial com outras tireoidites. 

Quase sempre o paciente tem recuperação completa.  

• Trata-se com AINH e corticosteróides.   



Tireoidite  

Tireoidite Sub-aguda pós-parto 

 

• Por inflamação indolor e auto-imune da tireóide no 
primeiro ano pós-parto levando a tireotoxicose transitória 
seguida de hipotireoidismo.  

• Diagnóstico por vezes são erroneamente interpretados 
pois consideram-se as queixas comuns no pós-parto, 
mas pode ser detectado observando-se a flutuação dos 
níveis de TSH nas diversas fases e tem diagnóstico 
diferencial com Graves.  

• Trata-se com β-bloqueadores e, se necessário, reposição 
de tiroxina.      

  



Tireoidite  

Tireoidite Aguda (Supurativa) 

• Condição rara e desencadeada por infecção bacteriana, 

fúngica, micobactérias. Não bacterianas acometem 

geralmente imunodeprimidos.  

• Cursam com febre, dor tireoidiana, calor e eritema locais, 

disfagia e abscesso.  

• Diagnóstico é feito com achados clínicos, exames de 

imagem (US), punção aspirativa e cultura. O tratamento 

se dá por drenagem e antibiótico terapia.     

 

 



Tireoidite  
Tireoidite induzida por drogas 

Amiodarona 

• Rica em iodo e usada para tratamento de arritmias. 

• Em uso crônico causa distúrbios de auto-regulação tireoidiana 
em resposta ao excesso de iodo e promoção de resposta 
autoimune induzindo tireotoxicose. A droga diminui a ação de 
enzima da síntese de hormônios tireoidianos.  

• O tratamento é feito com levotiroxina, monitorização de 
anticorpos e níveis de TSH, T3 e T4 

Lítio 

Causa em alguns casos aumento de anticorpos anti-tireóide 
proporcionando hipotireoidismo.  

IFN-α 

Induz aumento de anticorpos    



Tireoidite  

Tireoidite Crônica (Hashimoto)  

 

• Apresenta aumento da glândula e cursa com 

hipotireodismo.  

• O Diagnóstico é feito através de achados clínicos, 

presença de anticorpos específicos (anti-peroxidase e 

anti-tireoglobulina) e exames de imagem que mostrem 

destruição glandular.  

• Trata-se com levotiroxina.   



Tireoidite  
Tireoidite Crônica (Hashimoto)  

Predisposição Genética 

Fatores Ambientais 
(stress, infecção, drogas) 

↑  Resposta Imune 

(Linf. T, linf. B, Th2 e citocinas IL4 e IL5) 

Anticorpos-Ativação 

de complemento, 

Cels. NK, Th1  

Dano Celular 

  Macroscopia                                  Citologia                                       Histologia  



Nódulo de tireóide 

• Os nódulos são áreas de crescimento exagerado, 
formando “caroços”, que se diferenciam do restante da 
tireóide e podem ser de vários tamanhos , uni ou 
multinodulares e benignos ou malignos. 

 

• É geralmente assintomático  

 

• Sintomas locais: disfagia, dispnéia, rouquidão, 
compressão da artéria carótida e dos vasos da base e 
dor.   

 

• Associados ao hipo ou ao hipertireoidismo. 

 



Nódulo de tireóide 

• Benignos: múltiplos e estão associados a disfunções da 
tireóide. 

 

• Malignos: sexo masculino; idade <20 ou > 70 anos; 
presença de sintomas locais; história de radioterapia 
externa no pescoço; presença de linfadenopatia cervical. 

 

• Objetiva classificação do nódulo. 

 

• Usa-se: anamnese, exame físico, exame laboratorial 
(TSH, T4 livre e total, anticorpos específico), exames 
complementares (USG + Doppler, PAAF,  RX, TC, RM) 

 



Nódulo de tireóide 

• Tireoidectomia total ou parcial (Padrão Ouro). 

 

• Iodoterapia (iodo-131) 

 

• Radioterapia 

 



Câncer de Tireóide  
• Embora a grande prevalência de nódulos de tireóide, o 

carcinoma de tireóide representa 1% de todas as 
neoplasias malignas  
 

• É a neoplasia endócrina mais comum  
 

• É 3 – 4 vezes mais comum em mulheres   
 

• A mortalidade é baixa e a sobrevida é grande  
 

• Nos carcinomas diferenciados o crescimento é lento 
 

• O carcinoma anaplásico é um dos tumores de mais alta 
malignidade  



Câncer de Tireóide 

Classificação  

 

• Papilífero  

 

• Folicular  

 

• Medular 

 

• Anaplásico  

 

 



HIPOPARATIREOIDISMO  

E  

HIPERPARATIREOIDISMO 



Glândula paratireóide 

 

• São dois pares de glândulas endócrinas que situam-se na 

superfície posterior da tireóide 

 

• Produzem paratormônio (PTH), o hormônio principal da 

regulação da concentração de cálcio no sangue 

 

 



Anatomia 

• Possuem dois tipos de células:  

•  principais → produtoras de PTH  

•  oxífilas → possuem função desconhecida  

 

 



Fisiologia 

• O PTH  é essencial para a concentração extracelular de 

cálcio: 

• Uma atividade excessiva da glândula, leva a uma 

maior absorção de cálcio a partir do osso, levando a 

hipercalcemia 

•  Uma atividade deficiente da glândula, leva a uma 

menor absorção de cálcio a partir do osso, levando a 

hipocalcemia 

• O PTH tem ação sobre a excreção de cálcio, diminuindo 

sua concentração na urina e aumentando sua absorção 

no intestino, em condições fisiológicas 

 

 

 
 



Hipoparatireoidismo 

• É uma doença caracterizada pelo diminuição do 
funcionamento das glândulas paratireóides 

 

• Causa diminuição dos níveis de hormônio PTH, levando à 
diminuição de cálcio no sangue (hipocalcemia) e na 
urina(hipocalciúria) 

 

• Pode ocorrer em função da insuficiência de hormônio da 
glândula paratireóide, que pode acontecer por:  

•  um problema congênito no nascimento 

•  uma condição adquirida 



Sinais e sintomas 
• fraqueza 
• cãibras musculares 
• formigamento 
• ansiedade   
• nervosismo excessivo  
• perda de memória  
• dores de cabeça  
•  mal formação dos dentes e unhas 
• anemia, secura e aspereza da pele 
• perda de cabelo, sobrancelha delgada 
• vitiligo (perda de pigmentação da pele) 
• depressão 



Hiperparatireodismo 
• É uma doença caracterizada pelo excesso de 

funcionamento das glândulas paratireóides 

 

• Causa o aumento dos níveis de hormônio PTH, levando 
ao aumento de cálcio no sangue (hipercalcemia), na 
urina(hipercalciúria) e diminuição deste no osso 

 

• Pode ocorrer devido a: 

• causas hereditárias 

• doenças associadas a outras glândulas 

• tumores malígnos 



Sinais e sintomas 
• Osteopatias 

• Fraturas ósseas 

• Depressão do SNC e periférico 

• Fraqueza muscular 

• Constipação 

• Dor abdominal 

• Úlcera péptica 

• Falta de apetite      

• Cálculo renal                                                



Epidemiologia 

• O hipoparatireoidismo afeta tanto homens quanto 

mulheres e é mais comum em crianças abaixo dos 16 

anos e adultos com mais de 40 

 

• A prevalência estimada do HPP é 1 para 1.000 e ocorre 

mais freqüentemente nas mulheres na proporção de 3:1 e 

após os 60 anos  



HIPÓFISE 



Hipófise ou Pituitária 

Hormônio Hipot.      Horm. ou órgão           Ação   

 CRH   ACTH                              ADRENAL  

    TRH   TSH                                 T3 T4  

 PRH   PROLACTINA                  AMAMENTAÇÃO 

 GRH   FSH e LH            M: ESTRADIOL / H: TESTOST 

 GHRH   GH                     FATOR CRESC  /  INSULINA LIKE 1 

   ADH (NEUROH.) RIM               Na+ Cl- asc. Henle / REAB.H2O LIVRE                                                                                                

   OXITOCINA (NEUROH.)  ÚTERO/MAMA         CONTRAÇÕES+EJEÇÃO LEITE 

   DOPAMINA  (≠ PROLACTINA)         INIBE PRH 

  SOMATOSTATINA  ( ≠GH  )                           INIBE GHRH 
                                                                                                                                             



Hipófise ou Pituitária 
Doenças: 
 

     Prolactinoma       Galactorréia e hipogonadismo 

      GH –SEC TUS         Gigantismo(cç), Acromegalia (adultos) 

      ACTH –SEC TUS       Cushing 

      Adenomas      LH, FSH e TSH infertilidade e disfunções sexuais 

 

  



FATOR    (GH)      (GH) 

Neurogênico sono (estágios III e V)  sono REM 

  estresse    privação emocional 

  agonistas alfa-adr   antagonistas alfa-adr 

  antagonistas beta-adr  agonistas beta-adr 

  agonistas dopaminérgicos  

  agonistas Ach   antagonistas Ach 

Metabólico hipoglicemia   hiperglicemia 

  jejum     ácidos graxos livres

  DM não controlado                AGL 

  obesidade 

  uremia 

  cirrose hepática 

Hormonal GHRH    Somatostatina 

   níveis de IGF-1    níveis de IGF-1  

  estrógenos   hipotireoidismo 

  glucagon      níveis de 

glicocorticóides 

  AVP    



NANISMO 
HIPOFISÁRIO 



ACROMEGALIA 



ACROMEGALIA 



Acromegalia 

• Resulta da hipersecreção GH, em geral causada por 

adenoma secretor; 

• Manifestações clínicas: efeito tecidos-alvo, e mecânicos 

sobre ahipófise e estruturas adjacentes; 

• Quando a hipersecreção ocorre antes fechamento das 

cartilagens epifisárias - crescimento linear exagerado ou 

gigantismo hipofisário; 

• Quando ocorre após fechamento das epífises - 

crescimento desporporcional das extremidades ou 

acromegalia. 



Acromegalia - manifestações clínicas 

• Crescimento desproporcionado das extremidades  (pés, 
mãos, mandíbula) 

• Aumento generalizado de partes moles 

• Acentuação dos traços faciais 

• Aumento da oleosidade da pele 

• Hiperidrose 

• Visceromegalia 

• 50% intolerância à glicose 

• HAS 

• 10-25% com Diabetes Mellitus  



Acromegalia - diagnóstico laboratorial 

• Dosagem GH sérico 

• Valores normais: 

• Homens - < 10 mUI/ml (5 ng/ml) 

• Mulheres - < 20 mUI/ml (10 ng/ml) 

 

• Testes funcionais: 

• 1- resposta do GH à sobrecarga de glicose 

• 2- Determinação de IGF-1 

• 3- Outros 

 



Acromegalia - diagnóstico laboratorial 

- testes funcionais 
• 1- resposta do GH à sobrecarga de glicose 

•  Supressão GH < 5 mUI/ml  após 1 a 2 h pós 75 mg 
glicose 

•  Na acromegalia GH nunca atinge < 4 mUI/ml após 
sobrecarga 

 

• 2- Determinação de Somatomedina-C (IGF1) 

•  Valores normais:adultos jovens - 400-500 ng/ml 
puberdade  

 

• 3- Outros  

•  3.1- TRH ou GnRH 

•  3.2- agonistas dopaminérgicos 

•  3.3- GHRH 

 



Acromegalia - diagnóstico laboratorial 

- testes funcionais 
3.1.1- TRH 

Avalia reserva de TSH e PRL 

Dose utilizada: 200 mg, ev, coleta sg 0, 15, 30, 60 e 120 
min 

Resposta +:  de TSH de 7 mUI/ml, aos 15 ou 30 min 

   P/ PRL - + se  de 100% do basal 

   Normal:  mínimo de 50% GH 

3.1.2- GnRH 

Avalia reserva de LH e FSH 

Dose utilizada: 100 mg, ev, coleta sg 0, 15, 30 e 60 min 

Resposta normal:  > 3X basal para LH e  2,5 X para 
FSH 

 



Acromegalia - diagnóstico laboratorial 

- testes funcionais 
3.2- Agonistas dopaminérgicos 

 Estimulam liberação GH   normais 

 500 mg L-Dopa ou 2,5-5 mg de bromocriptina -  

GH para 50% em acromegálicos 

 Sg coletado: basal e até 5 horas da ingesta 

 

3.3- GHRH 

 Provoca  GH  

 



Acromegalia - Diagnóstico Anatômico 

• Tomografia Computadorizada/ Ressonância Magnética 

•  Contraste 

•  Cortes finos sentido coronal  e sagital (hipertensão 

endocraniana) 

•  Sensibilidade para TU de até 3 mm 

•  Extensão supra e parasselar 

•  DD com aneurisma da região selar - angiografia 

cerebral 

• Campimetria visual 

•  Avaliar o comprometimento da função visual por TU 

já diagnosticados - seguimento 

 


